
جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

زن822*****048بروغنینسرین1

زن621*****323احمدیماریه2

جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

زن494*****174افدیدهسمیرا3
مرد392*****436آقامرادیعلی4
زن308*****001برزگرفاطمه5
زن942*****387برزگرالهه6
زن571*****002ترامشلوفاطمه7
زن837*****007حسینینسترن8
زن618*****001حقیقیمونا9
زن184*****001دست افكنآرزو10
زن187*****001صادقیسارا11
زن697*****449صمدی نیایكتا12
زن540*****274غالمحسینیعاطفه 13
زن115*****496برزویی پورساناز14
زن158*****331بختیاریالهام15
زن377*****002سعیدی مهرالهام16
زن185*****001دانش سرابیمهناز17

زن172*****556عظیمی نیلقافسانه18
مرد828*****412غالمزادهمحمد 19

زن113*****159کاویانیزهره20

زن317*****421نیک بختمریم21

 شهریور ماه 20روز شنبه 

 12 الی 8  از ساعت 1400

ظهر  به ترتیب حروف الفبا

زمان مصاحبه

 شهریور 20روز شنبه 

  از ساعت 1400ماه 

 ظهر  12 الی 8:30

به ترتیب حروف الفبا

زمان مصاحبه

( کارشناس امور اداری)  

فهرست  پذیرفته شدگان مرحله اول فراخوان جذب نیرو در مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی

( کارشناس امور آموزشی) 



جنسیتکدنام خانوادگینامتعداد

زن061*****164اصغریراضیه 22

زن251*****181اکوانمهسا23

مرد810*****666بابائی حسن آبادیحامد24

زن349*****406جودکی الهام 25

مرد310*****628خزینهمرا26

مرد545*****556داوودیابوالفضل 27

مرد438*****007دیانتیمسعود28

مرد375*****372رحمانیکیوان29

مرد100*****127رمضانی ظهرشیریمهدی30

مرد751*****001رهنماامیر31

زن597*****001شادفرپریسا 32

زن265*****007صادقی جوزانیسارا33

مرد013*****001غمخوارپیشخانیامیر34

زن898*****001فتاحیفاطمه35

زن381*****489فالح نژادزهرا36

زن256*****372مجیدیغزال37

مرد085*****373محمدیآرام38

زن499*****001مختارپور ثمرینمژگان39

زن989*****001مختاریفرشته40

مرد755*****008مهدی خواه میابامین41

زن918*****007نادریزهره42

زن692*****258هژبریحدیث43

مرد952*****406یاراحمدیمیالد44

مرد946*****457یوسفیمهران45

زمان مصاحبه

 شهریور 20روز شنبه 

  از ساعت 1400ماه 

  به ترتیب 17 الی 13

حروف الفبا

( حسابدار) 



جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

زن543*****001ابراهیم پورفاطمه46
زن029*****052اتابكیپروانه47
زن548*****007امیرجمشیدینرگس48
زن689*****205آقاجانیرها49
مرد472*****053باباییحامد50
زن049*****001بهرامیمریم51
زن291*****145پورنساجعذرا52
زن651*****001تورانلوسعیده53
زن904*****006جان بزرگیفاطمه54
مرد398*****423حسینی زادهیعقوب55
زن455*****001خانقلیشیده56
زن612*****441خدابنده لومهدیه57
زن713*****412روزبهانی شیرین58
زن094*****452زرگوشی مریم59
زن633*****001ساداتیحمیده60
مرد926*****618سعیدمحمدرضا 61
زن937*****361سنجرانیسوگند62
زن167*****186شكراله زاده بهبهانیمهرنوش63
زن940*****349صابردشتیزمزم64
زن235*****386صفایی شكیب معصومه 65
زن851*****006فرهادیلیال66
زن104*****001قدسیافسانه 67

مرد008*****330مالمیرسجاد68

زمان مصاحبه

 21روز یکشنبه 

 از 1400شهریور ماه 

 ظهر 12 الی 8ساعت

به ترتیب حروف الفبا

( کارشناس امور پژوهشی)



جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد602*****203محمدشریفیعلی69
زن616*****384محمدیپروانه70
زن917*****127محمدی اوخچالر هاله 71
زن801*****336مروتی پورسودابه72
زن080*****129ملكیمریم73
زن378*****108ناصری پبدنیمریم74
زن330*****001نوبهار زهره75
زن352*****528ویسكرمیمریم76
زن600*****407یاسمیزهرا77
مرد815*****269ایوبیسامان78
زن527*****001احدی قره بالغفاطمه79
زن856*****419احمدیکلثوم80
زن511*****213اسدیساجده 81
زن581*****322اسعدسجادینگار82

زن786*****087اسفدهحدیثه83
زن528*****200اکرامیمریم84
زن330*****215امینیشباهنگ85
زن740*****001آدخزینب السادات86
مرد135*****219آقاجانیجعفر87
زن562*****295برگ بید خدیجه 88
مرد494*****129بیرجندیمحمدمهدی89

زن527*****268پورزین العابدینفاطمه90

( کارشناس امور پژوهشی)

زمان مصاحبه

 21روز یکشنبه 

 از 1400شهریور ماه 

 به 17 الی 13ساعت 

ترتیب حروف الفبا



جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

زن351*****413توحیدنیاسیمین91
زن486*****228جعفریفاطمه92
زن497*****332حشمتیسرور93
زن190*****001حیدریزهرا94
مرد692*****419حیدری نژادحسین95
زن031*****324خدایاری دائمزینب96
زن962*****083ذوالفقاریزهرا97
زن486*****007ذوالفقاریهانیه السادات98
زن015*****092رحمانی بیدسكاننفیسه99
زن110*****155سیدی زادههما100
زن170*****616صادقیمریم 101
زن563*****049طوطی زادهمعصومه102
مرد614*****186عبداللهیحامد103

زن094*****397عبدیمینا104
مرد719*****007فتحیعلی105
زن681*****008فیضی کنجینیلیلی106
زن776*****208قوی دل اسرمیفاطمه 107
زن238*****092کفاشندا108
زن447*****419گراوندسمیرا109
زن740*****330محمدی متینپریسا110
زن129*****202مرجانی سمیرا 111
زن171*****181موسویهاجر112

زن900*****418واحدیآرزو113

( کارشناس امور پژوهشی) 

 22روزدوشنبه 

 از 1400شهریور ماه 

 ظهر 12 الی 8ساعت 

به ترتیب حروف الفبا

زمان مصاحبه



جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد781*****064ابراهیمیارمان114
مرد473*****048انصاریرضا115
زن485*****032پوراسدیگانه116
مرد675*****419جعفری سرینیمحسن117
مرد367*****392جنگلیاحمد118
مرد301*****202حامدیوهاب119
مرد348*****048حاجی احمدیمحمد120
مرد441*****325خانی سجاد121
مرد551*****082دلپسندرسول122
مرد646*****045سوهانكیمحسن123
مرد188*****397عبدالمالكیامید124
مرد748*****007عدیلی اسگوییامیر125

مرد997*****001علی اکبر کامرانیعلی126
مرد609*****325فرهادیامید127
مرد099*****421قاسمی نیامحسن128

مرد628*****136قربانی موسی کندیحسین129
مرد435*****427قنبریمیالد130
مرد060*****052محمدیعرفان 131
مرد309*****239موسویسید حسین132

 22روزدوشنبه 

 از 1400شهریور ماه 

  به 17 الی 13ساعت 

ترتیب حروف الفبا

  ( برق/کارشناس تاسیسات  )

زمان مصاحبه



جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

زن659*****001ایزدیحدیثه133
زن153*****256بردباریطاهره134
مرد442*****379داوریسینا135
مرد879*****008رضائیرضا136
مرد436*****007شادفرآرش137
زن666*****001شجاعیسارا138
مرد973*****145شیروالمحمدرضا139
مرد435*****239صالحیموسی140
زن718*****373طباخیسونیا141
مرد398*****601کارگر باباشكندواحد 142
مرد122*****001کریمیفرهاد143
مرد434*****376کوهزادیمیالد144
زن630*****431گودرزوند چگینیسپیده145
زن131*****007محمدیبهاره146
مرد842*****193مصلحمهدی 147
زن445*****001معاشرفاطمه148
مرد811*****325مؤمنیداود149
مرد281*****386والئیامیرحسین150

 22روزدوشنبه 

 از 1400شهریور ماه 

  به 17 الی 13ساعت 

ترتیب حروف الفبا

زمان مصاحبه

  ( تحلیلگر سیستم/کارشناس فناوری اطالعات  )


